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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ    
  Καταγγέλλουμε την πολιτική και φυσική ηγεσία για την προκλητική ολιγωρία που επιδεικνύουν απέναντι 

στα προβλήματά μας, τα οποία διαιωνίζονται. Αφήνουν εκθέτη την υγεία και την ασφάλειά μας και 

οδηγούν σε συνεχή υποβάθμιση την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας στο λαό.     
  Μετά την παρέλευση αρκετών μηνών από την εκδήλωση των ισχυρών σεισμικών δονήσεων, που 

έπληξαν  περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νησιών και παρά την άπλετη υποσχεσιολογία, δεν 

έχει δοθεί λύση στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε κτίρια της υπηρεσίας μας, τα οποία ως 

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχουμε εκτενώς αναδείξει από την πρώτη στιγμή.   
  Έτσι, συνάδελφοί μας εργάζονται σε εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημίες από το παραπάνω 

φαινόμενο όπως στην Π.Υ. Αιγίου, στο Π.Κ. Βασιλικής Λευκάδας και στο Π.Κ. Ληξουρίου Κεφαλονιάς το 

οποίο στεγάζεται μέχρι και σήμερα σε κοντέινερ – οικίσκους, ενώ η υπηρεσία των υπαλλήλων διεξάγεται 

κάτω από ιδιαιτέρα αντίξοες συνθήκες. Σημειώνουμε εδώ ότι σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των 

κτιριακών εγκαταστάσεων του συγκεκριμένου Π.Κ., έχουν κάνει την εμφάνισή τους ακόμη και τρωκτικά 

τα οποία κατέστρεψαν φόρμα εργασίας υπαλλήλου που φυλάσσονταν σε φωριαμό.     
  Είναι ευρέως γνωστό, ότι πολλές υπηρεσίες της χώρας αντιμετωπίζουν τρομερές δυσκολίες στην 

διεξαγωγή της υπηρεσίας, εξαιτίας της έλλειψης μόνιμου προσωπικού, ενώ διατηρείται η απαράδεκτη 

κατηγοριοποίηση των σχέσεών του στην υπηρεσία. Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και σε υπηρεσίες της 

συνδικαλιστικής αρμοδιότητας της Ένωσής μας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα:  
 Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ακράτας, του οποίου η δύναμη σε μόνιμο προσωπικό ανέρχεται σε 

μόλις εννέα (9) μόνιμους υπάλληλους, εκ των οποίων ο ένας είναι αξιωματικός και ασκεί διοίκηση 

και ένας είναι αποσπασμένος από άλλη υπηρεσία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι το εν λόγω Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, επανδρώνει σε καθημερινή βάση ένα πυροφυλάκιο και δύο 

δασικά περιπολικά.    
 Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων Ζακύνθου, όπου η εναπομένουσα δύναμη σε μόνιμο 

προσωπικό από τον προσεχή Οκτώβριο θα ανέρχεται σε μόλις οκτώ (8) υπαλλήλους, εκ των οποίων 

ο ένας (1) θα ασκεί διοίκηση και ένας (1) που ήδη εκτελεί ελαφρά υπηρεσία.   

 Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής Λευκάδας, με μόνιμο προσωπικό έντεκα (11) υπαλλήλων εκ 

των οποίων ο ένας (1) είναι αξιωματικός που ασκεί διοίκηση, ενώ και σε αυτό αναμένεται μείωση 

κατά έναν μόνιμο υπάλληλο περί τον μήνα Οκτώβριο. 

  Τι και αν όλα αυτά  είναι σε γνώση του προεδρείου και των μελών του Δ.Σ. της Ένωσής μας, τι και αν τους 

προτείνουμε συνεχώς να καταγγείλουν ως διοίκηση και πλειοψηφία, την πολιτική και φυσική ηγεσία και να 

εξαγγείλουν δυναμικές παραστάσεις διαμαρτυρίας όπου απαιτείται, με την απαραίτητη προετοιμασία. 

  Οι εκλεγμένοι (10 τον αριθμό) με το Ενιαίο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο, που πρόσκειται στο συνδυασμό 

Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση Πυροσβεστών, αρνούνται προκλητικά να συγκρουστούν με τις ηγεσίες 

που είναι υπεύθυνες γι΄ αυτή την κατάσταση, απορρίπτοντας τις προτάσεις μας για οργάνωση και 

υλοποίηση αγωνιστικών κινητοποιήσεων, ως μέσο πίεσης και διεκδίκησης ακόμη και μέσα στην 

αντιπυρική περίοδο.  



 Θέτουμε προ των ευθυνών τους, την πολιτική και την φυσική ηγεσία, το προεδρείο της ομοσπονδίας και 

το προεδρείο της Ένωσής μας, απαιτώντας να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους και να μεριμνήσουν 

εδώ και τώρα, ώστε να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά μας. 

  Καλούμε τους συνάδελφους, να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται στη Δ.Ε.Θ. την 

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 στο άγαλμα του Βενιζέλου με το διεκδικητικό πλαίσιο της 

Ε.Α.Κ.Π., μετατρέποντας την αγανάκτηση σε δυναμική απάντηση στην πολιτική εξαθλίωσης που 

υλοποιείται και από την σημερινή κυβέρνηση, υποβοηθούμενη όπως και οι προηγούμενες από τον 

εργοδοτικό-κυβερνητικό συνδικαλισμό και τους εκπροσώπους του.  

  

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας. 

  Ζαμπάτης Σπυρίδων  
 

 

 


